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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa , sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan 

dan disusun berdasarkan hasil kegiatan observasi di kantor JLMC Bandung. 

Penulis mengangkat judul “PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG LEVEL 

DASAR DI JLMC” 

 Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesikan kuliah  Program Diploma 

III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan selama melaksanakan tugas 

dan membuat laporan praktik kerja lapangan ini. Namun semua kesempurnaan 

hanya dimiliki oleh Tuhan dan segala kekurangan datang dari penulis sendiri dan 

akan terus diperbaiki sebagai perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran 

atau kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk 

kesempurnaan tugas akhir ini. 

 Penyelesaian penulisan tugas akhir ini tidak  lepas dari bantuan dan 

kerjasama banyak pihak, untuk itu dengan kerendahan hati ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

penyelesaian laporan tugas akhir ini, diantaranya kepada : 
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1. Bachrudin Musthafa, M.A.,Ph.D selaku Ketua Dekan Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 

2. Puspita Sari S.S.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa. 

3. Etty Kustiaty, Dra.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir dan Staf 

Pengajar yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta pengarahan selama 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

4. Satoshi Miyajima Sensei selaku Shachou JLMC dan  Bapak Yuyu Yohana 

Risagarniwa, M. Ed., Ph. D selaku Kouchou JLMC dan pembimbing lainnya atas 

bimbingan dan bantuannya. 

5. Para Staf JLMC Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas 

bimbingan, kerjasama dan bantuannya. 

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Bahasa Jepang Universitas Widyatama : 

Ibu Niniek, Ibu Puti, Ibu Tety, Ibu Devi, Ibu Dani, Ibu Adisthi, Ibu Nurza, Bapak 

Budi, Bapak Latif, Warasawa Sensei, Fujiwara Sensei doumo arigatou 

gozaimashita. 

7. Kepada Kedua Orang tua ku yang paling penulis cintai dan banggakan bapak Edi , 

terimakasih atas bantuannya, nasehat, dan kasih sayangnya, terimakasih banyak 

untuk mama tercinta Rismaida atas doa beliau yang tak pernah berhenti untuk 

memberikan nasehatnya, kasih sayangnya dan cintanya. 

8. Untuk yang tersabar Lidya Cristina, Gunung Mulia, Paul Bernard penulis ucapkan 

terimakasih untuk support, dukungan dan bimbingannya. 

9. Untuk yang tersabar Jenus penulis ucapkan terimakasih banyak atas support dan 

dukungannya kepada penulis selama ini. 

10. Untuk teman-teman Remaja terimakasih atas dukungan dan doanya.  
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11. Untuk sahabat tercinta Natalia, Rolina, Kristin yang selalu menemani penulis saat  

susah dan senang, terimakasih juga atas dukungan dan doanya. 

12. Untuk teman tersayang sekaligus teman seangkatan Widhia dan Andrian yang 

sudah menemani penulis saat susah maupun senang selama tiga tahun yang kita 

lewati bersama, arigatou gozaimashita. 
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                                                                                       Penulis, 

 

                                                                                        Sondang Grecia M. S. 


